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Kad›nlar ve Erkekler kategorisinde toplamda 4 etapta oynanacak maçlar›n birinci etab› Amasya'da
yap›l›rken, Kad›nlar kategorisinde birinci nama¤lup Keçiören Ba¤lum SK olurken, erkekler
kategorisinde ise Gaziantep Polisgücü SK nama¤lup olarak etab› birincilikle tamamlad›.

KARATE, olimpiyat yolunda
TOKYO 2020 Organizasyon Komitesi, 2020 Yaz Olimpiyat Oyunlar› program›na eklenmesini önerdi¤i spor
dallar› aras›nda karateye yer vermesi, Türk karatesinde
büyük heyecan yaratt›. Türkiye Karate Federasyonu Baflkan› Esat Delihasan, kararla ilgili “Karate, Olimpiyat Oyunlar› program›na girerse, Türkiye olarak kazand›¤›m›z madalya say›s› artacakt›r” dedi.
Komiteden yap›lan aç›klamaya göre, Tokyo 2020
organizatörleri, 127.
Uluslaras› Olimpiyat
Komitesi (IOC) Toplant›s›'nda onaylanan
reform paketi do¤rultusunda, 2020'den
itibaren ev sahibi
kentlere verilen olimpik
programa yeni branfllar
önerme hakk›n›, beyzbolsoftbol, karate, kaykay, sportif
t›rman›fl ve sörften yana kulland›. Daha önce duyurulan 8
branfll›k ön listede bulunan di¤er dallar bowling, squash
ve wushu ise nihai listede kendilerine yer bulamad›.
2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunlar› program›n›n son
hali, gelecek y›l a¤ustos ay›nda Brezilya'n›n Rio de Janeiro kentinde yap›lacak 2016 Olimpiyatlar› kapsam›nda düzenlenecek olan IOC Genel Kurulu'nda belirlenecek. IOC,
"Olimpiyat gündemi 2020" ad› verilen reform paketinde,
"Olimpiyatlarda temsil edilecek spor branfllar›n›n say›s›n›n 28 ile s›n›rland›r›lmas›" kural›n›n kald›r›lmas›na karar
vermiflti. Karara göre, yaz oyunlar›n›n olimpik program›,
28 branflla de¤il 10 bin 500 sporcu ve madalya da¤›t›lan
310 etkinlikle s›n›rland›r›l›yor. Ev sahiplerine de bir veya
daha fazla yar›flman›n programa dahil edilmesini teklif etme hakk› tan›n›yor.

Türkiye Hokey Federasyonu Baﬂkan› K›vanç Hürdo¤an, “Toplamda 4 etapta
oynanacak olan 2015-2016
Sezonu Kad›nlar - Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi’nin ilk etab›n› bitirirken, Türk Hokeyi ad›na
büyük iﬂlere imza att›k. Hokeyi ekranlara taﬂ›yarak geniﬂ bir kitle ile buluﬂturduk.
Art›k herkes televizyon arac›l›¤›yla bu heyecana ortak ola-

SiNAN fiAMiL SAM

son yolculu¤una u¤urland›

bilir. Kalan di¤er 3 etap için
tüm kulüplerimize baﬂar›lar
diliyorum” aç›klamas›n› yapt›. 4 etap sonunda Salon Hokeyi Süper Lig ﬂampiyonunun belirlenece¤i ligde Kad›nlar'da Keçiören Ba¤lum SK 9
puan toplarken, en yak›n rakibi Akdora GSK ise 6 puan, Erkekler'de Gaziantep Polisgücü
12 puana sahip olurken, en
yak›n rakibi Amasya GSK ise
9 puan›n sahibi oldu.

Boyner, çocuklar›
spor yapmaya
ça¤›r›yor...

Hayat›n› kaybeden eski Dünya K›talararas› A¤›r S›klet Boks ﬁampiyonu
Sinan ﬁamil Sam, Ankara'da son yolculu¤una u¤urland›.

Ahmet Arslan
Amerika'da da zirvede

KARAC‹⁄ER yetmezli¤i nedeniyle ‹stanbul'da tedavi gördü¤ü
hastanede vefat eden “Bo¤az›n
Bo¤as›” lakapl› K›talararas› A¤›r
fia
ampiyonu Sinan fi
fia
aS›klet Boks fi
mil Sam’›n naaflfl››, ö¤leyin k›l›nan
cenaze namaz›n›n ard›ndan topra¤a verildi.
fiAMP‹YON, SON
YOLCULU⁄UNA U⁄URLANDI
A¤›r s›klet kategorisinde flfla
aman ilk Türk boksör
piyonlu¤a ulaflfla
olan Sam'›n cenazesine sevenleri

yo¤un ilgi gösterdi. Ö¤le namaz›na müteakip k›l›nan cenaze namaz›nda Baflflb
bakan Yard›mc›s›
Tu¤rul Türkeflfl,, eski Devlet Bakan›
Kürflfla
at Tüzmen, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Gençlik ve
ar Yard›mSpor Bakanl›¤› Müsteflfla
c›s› Hasan Özaba, Türkiye Boks
kan› Eyüp GözFederasyonu Baflflk
ampiyonu milli
geç, olimpiyatflfla
sporculardan, eski halterci Halil
çi Mahmut
Mutlu ve eski güreflflç
Demir de saf tuttu.
Dünyaca ünlü boksörün eflflii

Yelken Yar›fl›’n›n galibi
‹STANBUL ÜN‹VERS‹TES‹
ULUSLARARASI Istanbul Boat Show'un 35. y›l etkinlikleri
kapsam›nda düzenlenen Delphia 24 Kupas› Üniversiteler
Aras› Yelken Yar›fl›'n›n galibi ‹stanbul Üniversitesi Yelken Kulübü oldu. Bahçeflehir, Bilgi, Bo¤aziçi, Do¤ufl, ‹stanbul, ‹TÜ, Kocaeli, Marmara, Sabanc›, Piri Reis ve Y›ld›z Teknik Üniversitelerinin de kat›ld›¤› yar›flta; Kocaeli Üniversitesi Yelken Kulübü
ikinci, Bo¤aziçi Üniversitesi Yelken Kulübü de üçüncü oldu.

Funda ile k›zlar› Defne ve Nilüfer,
Sam'›n Türk bayra¤›na sar›l› tabutu baflfl››nda uzun süre gözyaflfl›› döktü. Sam'›n k›zlar›, babas›n›n foto¤örtü giyerken,
raf›n›n yer ald›¤› tiflflö
tabuttaki boks eldivenleri ve Ankaragücü atk›s› da dikkati çekti.
MHP Genel Baflflk
kan› Devlet Bahçeli, Gençlik ve Spor Bakan› Akif
Ça¤atay K›l›ç, Trabzonspor ve Ankaragücü kulüplerinin çelenk gönderdi¤i törenin ard›ndan Sam'›n cenazesi, Karflfl››yaka Mezarl›¤›'na
defnedildi.

ÇOCUKLARIN oyunla ve sporla ö¤rendi¤i,
yeni bir dünya keﬂfederken e¤lendi¤i çocuk aktivite merkezi Just Kidding, uygulad›¤› özel
programlarla dikkat çekiyor. Just Kidding Aikido'dan yarat›c› dramaya, outdoor etkinliklerinden do¤um günü partilerine saatlik ve dönemlik seçenekleri ile ilgi görüyor.
Merkezin kurucusu Seda Boyner ﬂunlar› söyledi; “Çocuklar›n fiziksel ve zihinsel geliﬂiminde
sporun ve oyunun etkisi biliniyor. Özellikle küçük yaﬂlarda bedensel geliﬂim ve sa¤l›kl› bir yaﬂam için çocuklar bol bol aktivite yapmal›, yaﬂ›tlar›yla bir arada olmal›. ﬁehir yaﬂam› içinde çocuklar›n eve kapan›p kalmamas›, sosyal, ruhsal ve fiziksel geliﬂimlerinin sa¤l›kl› aktivite ve e¤itimlerle desteklenmesi için Just Kidding'i kurduk. Just
Kidding bu anlamda çocuklara yaln›zca bir oyun
mekân› de¤il bir yaﬂam tarz› da sunarak daha mutlu bir çocukluk yaﬂamalar› için tasarland›.”

Büyük milletimizin Cumhuriyet Bayram›’n› kutlar, baflta
cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere,
O'nun kahraman silah arkadafllar›n›, aziz flehitlerimizi ve gazilerimizi
minnet ve rahmet duygular›mla anar, sayg›lar›m› sunar›m.

KEMAL BEKTAfi

ASLAR YAPI Yönetim Kurulu Baflkan›

M‹LL‹ Atlet Ahmet Arslan, sezonun son Red Bull 400
Park City yar›fl›nda yine zafere kofltu.
ABD'nin Utah flehrindeki Salt Lake City Olimpiyat Park› içinde yer alan kayakla atlama pistinde düzenlenen yar›flta Red Bull sporcusu Ahmet Arslan 3:58'lik derecesiyle birinci oldu. Red Bull sporcusu Ahmet Arslan yar›fl›n ard›ndan duygular›n› flöyle ifade etti: “Sezonun son yar›fl›n› da flampiyonlukla bitirdi¤im için çok mutluyum. Çok
uzak yollardan geldim ama kazanmak için uzun yollar ve
engeller aflmak gerekiyor. Bir kez daha ülkeme bir flampyionluk kazand›rd›¤›m için gururluyum.”

Asafa Powell, PUMA’n›n
koflu elçisi oldu
PUMA, Jamaikal› sprint koflucusu Asafa Powell ile
yeni sponsorluk anlaflmas› imzalad›. 100 metreyi
tam 93 kere 10 saniyenin alt›nda koflan eski dünya rekortmeni, kariyerinde bu dereceyi en çok elde eden atlet olma unvan›n› tafl›yor.
Asafa Powell, Olimpiyat y›l›nda ve sonras›nda PUMA
markas›n›n önemli bir temsilcisi olacak. Powell, 2016 Olimpiyatlar›'na uzanan süreçte markan›n koflu ve antrenman
ürünlerine dair iletiflim çal›flmalar›nda yer alacak. Ayn› zamanda PUMA ve Powell, 'Sub-10 King' ('10 Saniye Alt› Kral›')
ad›nda özel bir koleksiyonun tasar›m›na imza atacak.

